
Konkurransereglement for KNA Kartleserkonkurranse 2019 

 
 
§1 
Konkurransen arrangeres av Kongelig Norsk Automobilklub avdeling Kongsvinger (KNA). 
Konkurransen er godkjent av lotteritilsynet og Politiet.  
 
§2 
Vinneren av konkurransen får være kartleser for Ole Christian Veiby under arrangementet 
KNA Kongsvinger Rallysprint 30.juni 2019.  
 
§3 
Vinneren må være norsk statsborger og være over 16år. Vinner må være i god normal helse 
uten alvorlige sykdommer. Gravide og personer med hjerteproblemer anbefales ikke å delta. 
Av sikkerhetsmessige årsaker må vinner ha normal kroppsstørrelse og ikke være lavere enn 
140cm, da personen må passe inn i sikkerhetsutstyret i rallybilen. Arrangøren bestemmer 
hvorvidt personen egner seg til sikkerhetsutstyret. 
 
§4 
1 vinner vil bli trukket ved Kongsvinger Politistasjon tirsdag 25.juni 2019. Det vil også bli 
trukket 1 reserve til kartleser. Reserven får delta dersom vinner ikke kan delta, eller arrangør 
finner andre gyldige årsaker til at vinner ikke får stille. Dersom reserven ikke kan delta eller 
arrangør finner andre årsaker til at den ikke får stille, kan arrangør fritt velge ut hvilken 
person som skal være kartleser. 
Vinner og reserve blir kontaktet pr telefon tirsdag 25.juni.  
 
§5 
Vinner må kunne stille på Møller Bil Kongsvinger søndag 30.juni kl 10.00 og være tilstede til 
arrangementet er ferdig ca kl 17.00. Vinner og reserve må selv ordne transport til og fra 
arrangementet. Arrangør stiller med lisens for rally og sikkerhetsutstyr til vinneren. 
 
§6 
Vinner må påberegne å få sitt bilde og navn i media, da det vil være en del publisitet rundt 
konkurransen. 
 
§7 
Totalt selges 400stk lodd. Lodd betales via VIPPS til KNA ref 87622. Navn på 
konkurransedeltager legges inn som melding i innbetalingen. Pris pr lodd kr 100,- 
(ETHUNDRE). Ved kjøp av 2 stk lodd innbetales kr 200,- etc. Premien kan ikke gis videre, 
selges eller veksles inn i penger. 
 
§8 
Vinner vil ikke få noen refusjon på lodd eller andre kostnader tilknyttet arrangementet dersom 
løp blir avlyst eller at Ole Chr. Veiby blir forhindret i å delta ved f.eks uforutsette hendelser 
slik som sykdom eller problemer med rallybil etc. 
 
Spørsmål til konkurransen kan rettes til KNA på post@knakongsvinger.no eller pr telefon til 
Leder 95919538.  


